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LBC Borås AB startade 1940 och består idag av ca 80 aktieägare, av 
vilka de flesta är sysselsatta i verksamheten. Vårt huvudkontor ligger i 
Borås och vi har lokalkontor i Mark och Ulricehamn. Vi är ett heltäck-
ande transportföretag som förfogar över 230 fordon och maskiner 

fördelade på 3 affärsområden, Bygg & Anläggning, Gods & Logistik 
samt Miljö & Återvinning. Inom varje affärsområde har vi genom lång 
erfarenhet utvecklat djup kompetens och ett brett utbud av tjänster 
som gör oss till en unik samarbetspartner och leverantör. 

Farligt Avfall
LBC Borås kan ta hand om alla typer av farligt avfall. Vi erbjuder i samband med hämtning och transport att märka upp behållare 

och ta fram de tillstånd som krävs för att få förflytta och sända farligt avfall till destruktion. Vi strävar alltid mot en så smidig lösning 

som möjligt för att Ni ska kunna hantera farligt avfall på rätt sätt i den dagliga verksamheten. Vårt utbud innefattar många olika 

typer av behållare för de olika materialen. Exempel på miljöfarligt avfall är bl a: batterier, glödlampor, lysrör, bensin, diesel, spillolja, 

tryckimpregnerat trä, kemikalier etc. Vi tillhandahåller statistik över avlämnade avfallsmängder, som ligger till grund för er miljörapport.

För mer information kontakta:
miljo@lbc-boras.se
033 – 17 74 70

LBC Borås AB – ett företag med kundfokus, stort engagemang och ansvar

Miljö & Återvinning
Produktblad LBC Borås AB

Skåp Farligt Avfall
Dörrar med snabblås samt väder-
skyddande kåpa. Lämplig för sortering 
stationärt och på t.ex. byggarbets- 
platser där smidig sortering krävs. Vi 
erbjuder även inredda förrådscontainrar 
utrustade för farligt avfall. Dessa finns i 
olika storlekar beroende på behov.

Några av de kärl och behållare vi bl a arbetar med:

BigBox för blybatterier
Certifierad förpackning för transport av farligt 
gods. Lämpligt emballage för lagring och 
transport av uttjänta batterier såsom bly-
batterier, truckbatterier etc. Smidig och säker 
låsbar förvaring. 

FA-Boxar
Lämplig sorteringsbox för mindre avfall 
såsom batterier, glödlampor, aerosoler 
etc. Väggställ finns för enklare förvaring, 
ordning och reda. Bärhandtag på 
boxarna lämpar sig bra för lagring och 
förflyttning.


